
 
 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

2.1 Hakikat Bahasa 

Fungsi bahasa adalah merupakan alat untuk berinteraksi. Interaksi antar 

manusia terasa semakin penting pada saat manusia membutuhkan pengakuan 

terhadap dirinya. Untuk menjalin interaksi tersebut, manusia membutuhkan 

sarana masyarakat. Hal tersebut merupakan ciri manusia sebagai mahluk sosial. 

Bahasa diperlukan agar terjadinya interaksi yang diinginkan (Utami, 2014:1). 

Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Dengan bahasa, seseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain. Peserta komunikasi akan mengerti maksud 

pembicaraan dengan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, pesan atau informasi 

yang dimaksud dapat tersampaikan (Zalmansyah, 2013:2). 

Setiap bahasa merupakan gambaran diri seorang penuturnya. Bahasa 

dikatakan sebagai bentuk ciri bangsa. Hal terebut berkaitan dengan bahasa 

sebagai jati diri seorang manusia. Hal demikian dikarenakan bahasa sangat 

berperan dalam pembentukan jati diri manusia (Utami, 2014:1).  

Dari beberapa pendapat terkait pengertian Bahasa, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bahasa merupakan media yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi dengan manusia lainnya. Peran bahasa sangat penting dalam 

menentukan kesuksesan manusia dalam berkomunkasi. Baik komunikasi secara 

lisan maupun tulisan.  
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2.2 Pengertian Pragmatik 

Pragmatik merupakan suatu pengetahuan tentang pemahaman makna kata-

kata dalam sebuah situasi tertentu. Dalam pragmatik juga membahas tentang, 

implikatur yang terdapat pada suatu tuturan, implikatur mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dalam menafsirkan suatu tuturan. Menurut Wijana (2010:3-4) 

pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur bahasa secara 

eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam sebuah 

komunikasi atau sebuah tuturan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna dalam hubungan 

dengan situasi-situasi ujar.  

Pragmatik adalah sebuah cara yang sistematis untuk menjelaskan 

penggunaan bahasa yang terjadi dalam konteks tertentu (Moore dalam Rusminto 

(2010:16). Pragmatik mencoba menjelaskan aspek-aspek makna dalam kaitannya 

dengan konteks yang tidak dapat ditemukan dalam pengertian kata atau struktur 

seperti yang dijelaskan oleh kajian semantik. Menurut Rusminto (2010:16) bahwa 

secara umum pragmatik berhubungan dengan pemakaian bahasa, baik tulis 

maupun lisan, dalam situasi penggunaan bahasa yang sesungguhnya. Oelh 

karena i tu,  kajian terhadap penggunaan bahasa dalam pragmatik perlu 

memerhatikan konteks yang seutuh-utuhnya dan selengkap-lengkapnya. 

Hal senada dengan pernyataan di atas disampaikan oleh Tarigan (2009:30) 

bahwa pragmatik merupakan telaah mengenai hubungan antara bahasa dan 

konteks yang disandikan dalam struktur suatu bahasa.  Selanjutnya, bahwa pada 

kondisi-kondisi kalimat yang diucapkan, segala makna ucapan yang tidak dapat 

dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung, dapat ditelaah dalam pragmatik.  
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Dengan kata lain, pragmatik menelaah mengenai segala aspek yang tidak tercakup 

dalam teori semantik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik 

adalah ilmu bahasa yang mempelajari mengenai makna tutur yang digunakan oleh 

pemakai bahasa dengan hubungan situasi ujar, penutur atau petutur melakukan 

suatu komunikasi sebagai objek pembicaraan. Komunikasi dapat dipahami oleh 

lawan tutur apabila kalimat yang diggunakan diberi tanda-tanda ketika 

memaparkan maksud yang dibicarakan. Tanda-tanda yang diberi dalam kalimat 

harus ditulis dengan jelas supaya memudahkan pembaca memahaminya. Kajian 

teori pragmatik meliputi dieksis, konteks, tindak tutur, implikatur, preporsisi, dan 

aspek struktur wacana.  

Dalam penelitian ini akan dikaji dalam bidang pragmatik berupa implikatur 

percakapan. Dari sekian banyak unsur pragmatik, dipilihnya kajian tentang 

implikatur dikarenakan implikatur sangat mempengaruhi bentuk bahasa yang 

digunakan oleh penutur. Selain itu, implikatur juga sangat penting dalam 

menafsirkan suatu tuturan yang tersirat. Dengan demikian dipandang tepat jika 

penelitian dilakukan dalam novel 5cm karya Donny Dhirgantara. 

 

2.3 Pengertian Implikatur  

Implikatur merupakan salah satu bagian dalam pragmatik. Penutur dan mitra 

tutur dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar karena mereka berdua memiliki 

semacam kesamaan latar belakang pengetahuan tentang sesuatu yang 

dipertuturkan itu. Di antara penutur dan mitra tutur terdapat semacam kontrak 

percakapan tidak tertulis bahwa apa yang sedang dipertuturkan itu saling 

dimengerti. (Grice alam Rahardi 2005:43) di dalam artikelnya yang berjudul 
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“Logic and Conversation” menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat 

mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut.  

Istilah implikatur diturunkan dari verba ‟to imply‟ yang berarti menyatakan 

sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, ’to imply’ berarti membungkus 

atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh 

karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam 

sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan 

bahasa secara aktual (Mey dalam Rusminto, 2010:19). Dengan demikian, dapat 

dikemukakan bahwa implikatur adalah membungkus suatu maksud dengan yang 

lain, atau adanya sesuatu yang disembunyikan dalam percakapan. 

Empat kegunaan konsep implikatur menurut Levinson dalam Rusminto 

(2012:72-73), yaitu: Pertama, dapat memberikan penjelasan makna atau fakta-

fakta yang tidak terjangkau oleh teori linguistik. Kedua, Dapat memberikan suatu 

penjelasan yang tegas tentang perbedaan lahiriah dari yang dimaksud si pemakai 

bahasa, seperti contoh percakapan berikut: 

A: Wah, sepertinya laut dekat sekali dengan rumah kita, Bu? 

B: Maaf, tadi tidak terasa. 

 

Kedua kalimat di atas tidak berkaitan secara konvensional, namun jika 

percakapan tersebut terjadi antara seorang suami dan istrinya yang membuat 

masakan yang terlalu asin sedangkan sang suami tidak menyukainya, maka 

pembicara kedua (istri) sudah mengetahui bahwa pertanyaan yang diutarakan oleh 

pembicara pertama adalah bentuk protes bahwa masakan yang Ia sajikan terlalu 

asin karena pembicara kedua terlalu banyak menambahkan garam ke dalam 

masakannya. 
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Kegunaan implikatur yang Ketiga,  yaitu dapat  memberikan  pemerian  

semantik  yang  sederhana  tentang  hubungan klausa yang dihubungkan dengan 

kata penghubung yang sama. Keempat, dapat  memberikan  berbagai  fakta  yang  

secara  lahiriah  kelihatan  tidak berkaitan, malah bermitraan (seperti metafora). 

A: Ribuan warga pendemo membakar Ban di depan kantor bupati itu. 

B: Dampak jika tidak terjalinnya komunikasi antara pemimpin dan 

masyarakat.  

Implikatur yang digunakan dalam konteks berbahasa bukan berarti sebuah 

ketidaksengajaan atau tidak memiliki fungsi tertentu. Penggunaan implikatur  

dalam berbahasa memiliki pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangannya 

adalah untuk memperhalus tuturan atau menjaga etika kesopanan.  Dalam tuturan 

implikatif, penutur dan mitra tutur harus mempunyai konsep yang sama dalam 

suatu konteks. Jika tidak, akan terjadi suatu kesalahpahaman atas tuturan yang 

terjadi di antara keduanya. 

Kemampuan untuk memahami implikatur dalam sebuah tuturan bergantung 

pada kompetensi linguistik yang dikuasai seseorang. Seorang penutur tidak 

mungkin menguasai seluruh unsur bahasa karena kompetensi linguistik seseorang 

itu terbatas. Namun, seseorang penutur yang memiliki keterbatasan dalam hal 

bertutur justru mampu menghasilkan ujaran yang tidak terbatas.  

 

2.4 Jenis Implikatur 

Grice dalam Kuntarto (2016:33) membedakan implikatur menjadi dua jenis, 

yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional, 

yaitu makna ujaran yang secara umum diterima oleh masyarakat dan biasanya 

disebut juga dengan prinsip kerja sama yang dalam praktiknya berpegang pada 

empat maksim. Implikatur konvensional adalah implikatur yang bersifat umum 
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dan konvensional sehingga semua orang sudah mengetahui maksud atau 

pengertian mengenai suatu hal tertentu berdasarkan konvensi yang telah ada. 

Implikatur non-konvensional (implikatur percakapan atau IP) lebih 

menekankan pada ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang 

sebenarnya (Kuntarto, 2016:33). Implikatur percakapan (IP) memiliki makna dan 

pengertian yang lebih bervariasi karena pemahaman terhadap hal "yang 

dimaksudkan" sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. 

Implikatur percakapan hanya muncul dalam suatu tindak percakapan (speech act). 

Berikut ini penjelasan secara rinci terkiat jenis implikatur konvensional, dan non-

konvensional. 

 

2.4.1 Implikatur Konvensional (Percakapan) 

Grace dalam Kuntarto (2016:33) menyatakan bahwa implikatur 

konvensional merupakan makna ujaran yang secara umum diterima oleh 

masyarakat. Implikatur konvensional juga biasanya disebut dengan prinsip kerja 

sama yang dalam praktiknya berpegang pada empat maksim. Senada dengan hal 

tersebut Kuntarto (2016:33) menjelaskan bahwa implikatur konvensional bersifat 

non-temporer, yaitu makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan 

lama. Contoh nya sebagai berikut. 

(1) Leonel Messi adalah pesepakbola terbaik dunia. 

Kata pesepakbola pada kalimat tersebut berarti “pemain sepak bola”. 

Pemaknaan ini dikatakan benar, karena secara umum (konvensional), orang telah 

banyak mengenal Leonel Messi sebagai pemain sepak bola.  
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2.4.2 Implikatur Non-Konvensional 

Implikatur non-konvensional merupakan jenis ujaran yang menyamarkan 

sesuatu agar berbeda dengan yang sebenarnya (Kuntarto, 2016:33). Implikatur 

non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatik yang 

tersirat di dalam suatu percakapan.  

Contoh: 

A: ”Jam tanganmu baru tuh? Mengapa tidak membeli Kondotti aja?” 

B : ”Ah, harganya terlalu mahal.” 

Tuturan di atas memberi gambaran bahwa jam tangan yang dibeli oleh si-B 

memiliki harga lebih murah dari pada yang ditawarkan oleh si-A. Dengan kata 

lain, ketika seseorang berbicara, sesuatu yang dikatakan atau yang dituliskan tidak 

selalu sama dengan yang dimaksudkan karena disesuaikan dengan situasi/konteks 

ujar. 

Hymes dalam Rusminto dan Sumarti (2009:56) menyatakan bahwa unsur-

unsur konteks mencakup berbagai komponen yang disebutnya dengan akronim 

SPEAKING, yang meliputi: 

 
 

Rusminto dan Sumarti (2009:56) menyatakan bahwa peranan konteks  

dalam  analisis  wacana  meliputi  dua  aspek,  pertama,  bagi penutur, yaitu untuk 
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menentukan ketepatan tuturan para peserta tutur. Kedua, peranan konteks bagi 

mitra tutur, yaitu untuk menentukan tindak tuturan apa yang disampaikan penutur 

dan mendapatkan pemahaman yang tepat dari tuturan si penutur. Besarnya 

peranan konteks bagi pemahaman sebuah tuturan dapat dibuktikan dengan adanya 

kenyataan bahwa sebuah tuturan dapat memiliki maksud yang berbeda jika terjadi 

pada konteks yang berbeda. 

Konteks dalam implikatur percakapan memiliki peran terpenting karena 

konteks percakapan dapat melatarbelakangi adanya tuturan tersebut. Artinya, 

konteks yang diciptakan, yaitu asumsi dan pemahaman yang sama antara penutur 

dan mitra tutur mengenai topik yang dibicarakan. Terlebih, dalam implikatur 

percakapan hanya penutur dan mitra tutur yang mengetahui konteks 

pembicaraannya saja. Yule (2006:70) membagi implikatur percakapan ke dalam 

tiga bagian, yaitu: 

 

2.4.2.1 Implikatur Percakapan Umum 

Setiap tuturan yang termasuk ke dalam implikatur percakapan umum tidak 

dipersyaratkan untuk menghitung makna tambahan yang disampaikan, seperti 

pada contoh berikut (Yule, 2006:70). 

 
 

Doobie menanyakan Mary tentang undangannya ke sebuah pesta kepada 

temannya Bella dan Cathy, jawaban yang diterima Dobbie adalah Bella. Tuturan 

tersebut tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk memahaminya, dapat 

dimengerti maksudnya dari pilihan jawaban atas pertanyaan penutur. 
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2.4.2.2 Implikatur Percakapan Berskala 

Yule (2006:71) menjelaskan bahwa implikatur percakapan berskala sebagai 

informasi tertentu yang disampaikan dengan memilih kata yang menyatakan suatu 

ukuran kuantitas. Kuantitas yang dimaksudkan, misalnya dalam penggunaan 

istilah semua, sebagaian besar, banyak, beberapa, sedikit, atau selalu, sering, 

kadang-kadang, seperti pada contoh tuturan sebagai berikut. 

Saya senang sekali bisa belajar bahasa dan juga sastra. Saya juga telah 

mengikuti beberapa materi terkait hal tersebut. 

 

Kata “beberapa‟ dalam kalimat di atas memberi penjelasan salah satu implikatur 

tuturan berskala. Dengan adanya batasan implikatur berskala, konsekuensinya 

adalah dalam mengatakan „sebagain dari  mata pelajaran yang dipersyaratkan‟ 

penutur juga menciptakan implikatur lain, misalnya: „tidak sebagian besar‟, tidak 

banyak‟. 

 

2.4.2.3 Implikatur Percakapan Khusus 

Implikatur percakapan khusus merupakan makna yang harus diketahui 

karena membutuhkan pengetahuan konteks tertentu. Yule (2006:74) menjelaskan 

bahwa seringkali percakapan atau tuturan yang terjadi dalam konteks yang sangat 

khusus di mana kita mengamsumsikan informasi yang diketahui secara lokal. 

Berikut contoh tuturannya; 

Rick  : “Hei. Apakah kau akan menghadiri pesta yang gaduh itu nanti  

malam?” 

Tom : “Orang tuaku akan mengunjungiku.” 

 

Percakapan antara Rick dan Tom menuntu pembaca untuk memiliki pengetahuan 

yang relevan terhadap konteks pembicaraan mereka. Bahwa Tom tidak bisa hadir 

dikarenakan ada sesuatu yang akan dikerjakan. 
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2.5 Pengertian Novel 

Novel merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis karya sastra. Sastra  itu 

sendiri merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat sekolah. Oleh karena 

itu, penulis menganggap terdapat  hubungan erat sastra dan pendidikan. Tentunya 

karya sastra yang diharapkan adalah karya sastra yang baik yang memiliki hal-hal 

penting dan berguna bagi kemanusiaan. Senada dengan pernayataan tersebut, 

Yanti (2015:7) menyatakan bahwa pembelajaran sastra utamanya novel 

mempunyai fungsi yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap karya 

sastra. Tentu saja karya sastra dipandang dan mempunyai relevansi terhadap 

problem kenyataan (sosial), maka kita harus memandangnya sebagai suatu 

fenomena yang penting dan banyak artinya. Dalam kaitan inilah kita berpikir 

bahwa studi sastra (dalam dunia pendidikan dan pengajaran) itu dapat mengambil 

peranan penting di dalam masyarakat yang sedang berkembang yang dalam 

kenyataannya berhadapan dalam masalah-masalah realitas. 

 

2.6  Pembelajaran Implikatur dan Alternatif Bahan Ajar di sekolah 

Menengah Atas. 

 

Kurikulum dan Pendidikan bagaikan dua keping uang, antara yang satu 

dengan yang lainnya saling berhubungan dan tak bisa terpisahkan (Ahid, 

2006:12). Perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi dari masa ke masa. Setiap 

perkembangan bertujuan untuk meningkat ke arah yang lebih baik. Setiap 

kurikulum yang diimplementasikan memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya 

dari segi isi yang dimaksud berkaitan dengan substansi dan materi pelajaran.  
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 Kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013 yang menawarkan kebaruan isi, 

misalnya pada substansi materi pelajaran bahasa indonesia. Pada pelajaran bahasa 

indonesia terdapat perubahan materi yang berbeda dari kurikulum-kurikulum 

sebelumnya. Kurikulum 2013 Terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Kompetensi inti meliputi kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, 

saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (Abidin, 2014:21). 

Mengenai pembelajaran di sekolah menengah atas (SMA), siswa harus 

meningkatkan dan memahami berbagai unsur yang ada di dalam karya sastra agar 

dapat menyukseskan implementasi kurikulum 2013. Melalui materi pembelajaran 

di sekolah siswa dapat aktif dan mampu mengapresiasikan sastra. Selain itu, siswa 

bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan semata, juga dapat 

mengapresiasikan di kehidupan nyata. Melalui karya sastra siswa dapat 

menuangkan ide, gagasan, dan perasaan dengan berimajinasi.  

Rahmanto (2005:27) mengatakan bahwa karya sastra dapat digunakan apabila 

memenuhi tiga aspek dalam pemilihan bahan pengajaran sastra, yaitu: 

1. Aspek bahasa  

Dari segi aspek bahasa, guru hendaknya mengembangkan keterampilan 

yang dipilih sebagai bahan pengajaran sastra yang bahasanya sesuai 

dengan tingkat penguasaan peserta didik. Kemudian, guru hendaknya 

memilig bahan pengajaran berdasarkan wawasan peserta didik.  
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2. Aspek psikologi  

Perkembangan aspek psikologi peserta didik sangat memengaruhi 

kejiwaan peserta didik dalam memilih bahan pengajaran sastra karena 

pengaruh tersebut berdampak pada daya minat atau keenganan peserta 

didik dalam belajar. Dalam tahapan psikologi ini, anak masih 

menginginkan kemauan pribadi dari peserta didik menuju taraf 

kedewasaan peserta didik itu sendiri.  

3. Aspek latar belakang budaya  

Dalam aspek latar belakang budaya, peserta didik mulai belajar mengenai 

pribadi diri sendiri setelah melalui beberapa tahapan psikologi, peserta 

didik sudah memiliki daya tarik terhadap karya-karya sastra yang erat 

hubungannya dengan latar belakang kehidupannya, daya tarik tersebut 

akan menimbulkan kenengganan apabila karya sastra menghadirkan tokoh 

yang berasal dari lingkungan sekitar dan memunyai kesamaan dengan 

orang-orang di sekitar lingkungan peserta didik. 


